
 

 

Lääkkeiden hintalautakunta 
 
 
Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta 
 
 
Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja 
vaikutuksia. Oman elimistön puuttuvaa insuliinituotantoa korvaavalla insuliinilääkehoidolla tähän 
on vaikea päästä. Insuliinin imeytyminen vaihtelee eri päivin ja eri tilanteissa, kuten 
sairauspäivinä, erilaisen ruokailun mukaan, liikunnan tai muun ruumiillisen rasituksen yhteydessä 
sekä stressiin liittyen. Verensokeri voi ailahdellen laskea liian matalalle ennalta arvaamattomalla 
ja vaikeasti tasoitettavalla tavalla.  
 
Useimpien pitkävaikutteisten perusinsuliinien vaikutus ei riitä kattamaan 24 tuntia. Lisäksi ne on 
pistettävä aina samaan aikaan vuorokaudesta, jolloin lääkehoito sääntelee tiukasti potilaan 
elämää. Perusinsuliini on pistettävä päivittäin, vuodesta toiseen, aina samaan kellonaikaan 
riippumatta esimerkiksi vuorotyöläisen työvuoroista ja siihen liittyvästä unirytmistä tai siitä onko 
käsillä viikonloppu tai arkipäivä.  
 
Pistosten lukumäärällä on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin pistospaikat pysyvät kunnossa. 
Pistospaikkojen hyvällä kunnolla on välitön yhteys lääkkeen asianmukaiseen imeytymiseen 
elimistöön eli lääkkeellä saavutettavan hoidon tehoon ja lääkkeen hoidolliseen arvoon. Mikäli 
perusinsuliinia insuliinia pistetään kahdesti vuorokaudessa, pistoksia on vuodessa 730. Tyypin 1 
diabeetikoilla tämän lisäksi tulevat niin ikään vuodesta toiseen pistettävät päivittäiset 
ateriainsuliinipistokset, joita on vuorokaudessa keskimäärin viisi. Yhteensä pistoksia on näin 
laskettuna vuosittain keskimäärin 2500.  
 
Toujeo (glargininsuliini 300 yks/ml) on vain kerran vuorokaudessa pistettävä pitkävaikutteinen 
insuliinijihdos. Se eroaa toisista valmisteista olemalla vaikutukseltaan tasaisempi ja 
pidempikestoisempi (24-36 tuntia). Toujeoon liittyy vähäisempi hypoglykemiariski kuin toisilla 
valmisteilla. Toujeon pistosajankohta joustava: se voidaan tarvittaessa pistää 3 tuntia 
tavanomaista pistosajankotaa ennen tai sen jälkeen.  
 
Toujeo on rajoitetusti erityiskorvattava aikuisten vaikeahoitoisen diabeteksen hoidossa, kun muun 
glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita. 
 
Käyttäjäkokemuksia kartoittavaan verkkokyselyyn lähes 300 vastausta 
Diabetesliitto tiedusteli Toujeon käyttökokemuksia potilailta liiton verkkosivuilla olleella kyselyllä 
(liite 1). Kyselyyn saatiin 275 vastausta. Vastanneista tyypin 1 diabeetikkoja oli 75 prosenttia. 25 
prosenttia oli tyypin 2 diabeetikkoja. Tyypin 1 diabeetikoiden ja tyypin 2 diabeetikoiden 
käyttäjäkokemuksissa ei ollut keskinäistä eroa. 
 
 
 



 

 

Vastanneista 82 prosenttia käytti Toujeota yhdessä ateriainsuliinin kanssa. 15 prosenttia käytti 
Toujeota yhdessä diabetestablettien tai suolistohormonien kanssa.  
Toujeon käyttöön oli siirrytty, kun diabetes oli ollut vaikeahoitoinen toisen valmisteen aikana. 
Tämä tarkoitti toistuvia ennakoimattomia hypoglykemioita, yöllisiä hypoglykemioita, vaikeita 
hypoglykemioita, epätasaista insuliinin vaikutusta ja mahdottomuutta saavuttaa toivottava 
hoitotasapaino. 
 
Toujeo-annos verrattuna toiseen insuliinivalmisteeseen oli pienempi 51 prosentilla vastanneista ja 
saman suuruinen 28 prosentilla. 15 prosentilla vastanneista annos oli suurempi. Puolet 
vastanneista ilmoitti, että Toujeo on vähentänyt pistosten määrää. Puolella pistosten määrä oli 
pysynyt ennallaan.  
 
 
Toujeo helpotti vaikeahoitoisen diabeteksen aiheuttamaa taakkaa ja paransi hoitotuloksia  
Toujeon vaikutus oli selvästi tasaisempi verrattuna toiseen käytössä olleeseen valmisteesen. 
 
Taulukko 1. 

 
 
 
Peräti 86 prosentilla vastanneista Toujeon vaikutti tasaisemmin verrattuna toiseen valmisteeseen.  
Toiseen valmisteeseen verrattuna vaikutuksen ennakoitavuus oli Toujeon kohdalla helpompaa 65 
prosentilla vastaajista.  
 
 
Pitkäaikainen sokeritasapaino parantui yli puolella vastanneista. 
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Taulukko 2. 

 
 
HbA1c oli Toujeota käytettäessä aikaisempaa matalampi 65 prosentilla vastaajista. Suunnilleen 
samanlaisena toisen valmisteen kanssa sitä piti 27 prosenttia vastaajista. 
 
 
Toujeo oli vähentänyt lievien ja itse hoidettujen hypojen määrää.   
 
Taulukko 3. 
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Hypoglykemioiden määrä oli pienentynyt 60 prosentilla vastaajista. 28 prosenttia vastaajista ei 
ilmoittanut Toujeolla olevan suurta eroa toiseen valmisteeseen suhteessa hypoglykemioihin. 
 
 
Toujeo hillitsi arvaamattomia verensokerin heilahteluja. 
 
Taulukko 4. 

 
 
Voimakkaita vaikeasti selitettäviä verensokerin heilahteluja oli esiintynyt toiseen valmisteeseen 
verrattuna vähemmän 69 prosentilla vastaajista.   
 
47 prosenttia vastaajista pystyi toista valmistetta helpommin sovittamaan Toujeon liikuntaan. 
Sairauspäivien hoitoa toiseen valmisteeseen verrattuna Toujeo helpotti 33 prosentilla vastaajista. 
 
Vastanneilta saadun näkemyksen mukaan Toujeon erityinen arvo on siinä, että kerran 
vuorokaudessa annosteltavana valmisteena se on hoidon toteuttamisen näkökulmasta 
yksinkertainen ja helpottaa elämänlaatua elinikäisen vaikeahoitoisen diabeteksen vaativan 
omahoidon kokonaisuudessa.  
 
Hoidosta aiheutuvaa rasitetta helpotti pistosten määrän vähentyminen. Valmisteen vaihtamisen 
ja/tai pistoskertojen puolittumisen vuoksi ei tullut mustelmia eikä hankalia kovettumia ja 
pistoskohdat pysyivät parempina. Vuorotyötä tekevien hoito oli ratkaisevasti helpottunut samoin 
kuin vaihtelevaan aikaan työnsä aloittavien diabeteksen hoito. Liikunta, retkeily ja harrastaminen 
oli tullut mahdolliseksi tai helpottunut.  
 
Avovastauksissa toistuivat positiiviset käyttökokemukset yöllisten hypoglykemioiden poistumisen, 
yöaikaisten tasaisten verensokerien ja toistuvien hypoglykemioiden vähentymisen vuoksi.  
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Vaikeista hypoglykemoista kärsivät kuvaavat saaneensa ”vapauden” ja ”uuden elämän 
diabeteksen suhteen”. 

Lääke annostellaan välineen avulla. Tavoitellun pistoshoitotuloksen saavuttamisen kannalta 
väline on tärkeä osatekijä. Koska pistoksia on runsaasti, välineen tulee aiheuttaa mahdollisimman 
vähän haittaa. Hoidon tuloksellisuuden kannalta on hyödyllistä, että eri vaihtoehtojen joukosta 
voidaan räätälöidä yksilöllinen tehokas menetelmä potilaan muun hoidon, tilanteen ja siedon 
mukaan.  

Harvat Toujeoon liittyvät kielteiset kokemukset liittyivät pääasiassa annosteluvälineeseen. 
Välinettä koskevia kielteisiä vastauksia oli 12 kappaletta.  

Toteamme yhteenvetona, että hoidon Diabetesliitto pitää tärkeänä Toujeon erityiskorvattavuuden 
jatkumista erityisesti toistuvista hypoglykemioista kärsivien sekä vaikeasti tasapainotettavan 
diabeteksen kohdalla. 

Annamme mielellämme lisätietoja: erityisasiantuntija Irene Vuorisalo, irene.vuorisalo@diabetes.fi 
p: 0400723667. 

Tampereella 14.8.2017 

  Janne Juvakka Pirjo Ilanne-Parikka 
  toiminnanjohtaja ylilääkäri 

    Suomen Diabetesliitto ry                Suomen Diabetesliitto ry 

mailto:irene.vuorisalo@diabetes.fi


Toujeo-insuliinin käyttäjä, vastaa kyselyymme! 

Lääkkeiden hintalautakunta Hila käsittelee syksyllä pitkävaikutteisen glargininsuliini 
Toujeon korvattavuuden jatkamista. Voimassa oleva Toujeon Kela-korvattavuuskausi 
päättyy 31.12.2017. 

Diabetesliitto haluaa turvata korvattavuuden jatkumisen, ja kokoamme lausuntoomme 
käyttäjien palautetta ja kokemuksia. Vastaa kyselyyn viimeistään 9.8. 

Kysely Toujeo-insuliinia käyttäville diabeetikoille 

Diabetestyyppi 

Minulla on tyypin 1 diabetes 

Minulla on tyypin 2 diabetes 

Minulla on muu diabetes 

Käytätkö Toujeota yhdessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa 

Käytän Toujeota yhdessä diabetestablettien tai suolistohormonipistoksen (Budyreon / Byetta / 
Lyxymia / Trulicity/ Victoza) kanssa 

Käytän Toujeota yhdessä ateriainsuliinin kanssa 

Kuinka pitkään olet käyttänyt Toujeota? 

Oletko käyttänyt jotakin muuta pitkävaikutteista insuliinia ennen Toujeon aloittamista? 
Mitä? 

Kerro omin sanoin, miksi perusinsuliini vaihdettiin toisesta valmisteesta Toujeo-
valmisteeseen? 

Jos olet käyttänyt muutakin pitkävaikutteista insuliinia kuin Toujeota, vertaile 
kokemuksiasi seuraavissa kysymyksissä. 

Tarvitsemani Toujeon annos (yksikköä / vuorokausi) verrattuna toiseen 
insuliinivalmisteeseen on 

Liite 1.



suurempi 

samanlainen 

pienempi 

Toujeon pistosten lukumäärä (pistoksia / vuorokausi) verrattuna toiseen 
insuliinivalmisteeseen on 

useampia pistoksia 

yhtä monta pistosta 

vähemmän pistoksia 

Toujeon vaikutuksen tasaisuus verrattuna toiseen valmisteeseen: 

Tasaisempi 

Samankaltainen 

Epätasaisempi 

Toujeon vaikutuksen ennakoitavuus verrattuna toiseen valmisteeseen: 

Vaikeampi ennakoida 

Samankaltainen 

Helpompi ennakoida 

Minkälainen on pitkäaikainen sokeritasapainosi (sokerihemoglobiini HbA1c) Toujeon 
aikana verrattuna toiseen insuliinivalmisteeseen 

aikaisempaa korkeampi 

suunnilleen samanlainen 

aikaisempaa matalampi 

Lievien ja itse hoidettujen hypojen määrä Toujeota käytettäessä: 

Vähemmän lieviä hypoja kuin toisella valmisteella 

Ei suurta eroa toiseen valmisteeseen 

Enemmän lieviä hypoja kuin toisella valmisteella 

Oletko kokenut voimakkaita, vaikeasti selitettäviä verensokerin heilahteluja, ns. 
vuoristorataa? 

Toujeota käyttäessäni enemmän kuin toisella valmisteella 

Saman verran kuin toisella valmisteella 

Toujeon käyttäjänä vähemmän kuin toisella valmisteella 

Toujeon toiminta liikunnan yhteydessä 



Helpompi sovittaa liikuntaan kuin toinen valmiste 

Samankaltainen käyttää liikunnan yhteydessä kuin toinen valmiste 

Vaikeampi sovittaa liikuntaan kuin toinen valmiste 

Pitkävaikutteisen insuliinin annostelu sairaana ollessa 

Toujeon kanssa sairaspäivien hoitaminen on vaikeampaa kuin toisella pitkävaikutteisella 
insuliinilla 

Sairauspäivien insuliinihoito on suunnilleen yhtä helppoa tai hankalaa kummalla tahansa 
insuliinilla 

Toujeon kanssa sairaspäivien hoitaminen on helpompaa kuin toisella pitkävaikutteisella 
insuliinilla 

Kerro vapaamuotoisesti kokemuksiasi Toujeo-insuliinista, vaikkapa hyviä puolia ja 
erityistä hyötyä diabeteksesi hoidossa, huonoja puolia ja erityisiä haittoja diabeteksesi 
hoidossa: 
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